ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Το ύψος της εισοδηµατικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ ετησίως
για κάθε παιδί –µαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι
οικογένειες ,συµπεριλαµβανοµένων και των µονογονεϊκών ,Ελλήνων υπηκόων και
υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε. που:
- Έχουν τέκνα που φοιτούν σε σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν έχουν
συµπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους
- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών
χιλιάδων(3000) ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο
φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή
φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο, εισόδηµα του φορολογούµενου ,της συζύγου του
και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Η παραπάνω εισοδηµατική ενίσχυση
δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος
µε βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1) Αίτηση του δικαιούχου
2) Βεβαίωση του ∆ιευθυντή από την οποία προκύπτει η εγγραφή του µαθητή
σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των µαθηµάτων
κατά το σχολικό έτος που έληξε( 2014-2015).Η βεβαίωση αυτή είναι µοναδική και
δεν επανεκδίδεται σε καµία περίπτωση.
3) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του
οικονοµικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηµατική ενίσχυση (για εισοδήµατα του
προηγούµενου έτους).
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της δικαιούχου
(πρόσφατο).
Αν ο/η δικαιούχος είναι διαζευµένος/η ή βρίσκεται σε διάσταση και δεν προκύπτει από
το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, συνυποβάλλονται:
Α) Σχετικά έγγραφα – δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.- για την απόδειξη της διάζευξης ή
διάστασης και της επιµέλειας των τέκνων .
Β) Αντίγραφο της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) από όπου
θα προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα βαρύνεται φορολογικά µε το/τα τέκνο/τέκνα.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου περί της µη είσπραξης της
οικονοµικής ενίσχυσης άλλη φορά(για το ίδιο έτος).
6) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τραπεζικού
λογαριασµού (με πρώτο όνομα του δικαιούχου γονέα ή κηδεμόνα) για την επιβεβαίωση
του IBAN.
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης σε
οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο µέχρι τις
23/09/2015.

